SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi:
I. Smluvní strany
PPFP s.r.o.
zastoupený: PaedDr. Pavlem Prušou, jednatelem
se sídlem:
Skopalíkova 1680/32, Břeclav 690 03
IČ:
26218534
DIČ:
CZ26218534
číslo účtu:
185062338/0300, ČSOB, a.s.
dále jen „PPFP“
a
Město Hustopeče
zastoupené: PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
se sídlem:
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
IČ:
00283193
CZ00283193
DIČ:
číslo účtu:
1382158309/0800, Česká spořitelna, a.s.
dále jen „Město“
II.
Prohlášení o spolupráci
1. Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o spolupráci k realizaci projektu „Hustopečské
skákání“, které je součástí série mezinárodních soutěží ve skoku vysokém „Moravská
výškařská tour“. „Moravskou výškařskou tour“ se rozumí seriál 2 či více závodů ve skoku
vysokém realizovaném na území Moravy v ČR v období měsíců ledna a února daného roku.
PPFP se zavazuje kalendář „Moravské výškařské tour“ na následující rok nechat vždy
odsouhlasit Městem, a to předem, nejpozději do 10.12. daného roku. Smluvní strany shodně
prohlašují, že účelem spolupráce dle této smlouvy je zefektivnění, rozvoj kvality a
dostupnosti akce „Hustopečské skákání“.
1. Smluvní strany se budou podílet na spolupráci v rozsahu stanoveném v příloze této
smlouvy, která je její nedílnou součástí a obsahuje rozpis jednotlivých kompetencí,
činností a výstupů k nim se vztahujících.
2. Smluvní strany prohlašují, že budou v průběhu realizace aktivit uskutečněných v rámci
uzavřené smlouvy dodržovat právní předpisy platné na území České republiky.
III.
Zapojení spolupracujících subjektů do projektu
1. Na základě této smlouvy se „PPFP“ a „Město“ stávají účastníkem projektu a svým
podpisem této smlouvy s touto skutečností vyjadřují svůj souhlas.

2. Obě strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem, účelem a plánovanými výstupy
projektu „Hustopečské skákání“.
3. Obě strany prohlašují, že se budou aktivně zapojovat do aktivit souvisejících především
s přípravou, propagací, realizací a udržitelností projektu, a to po celou dobu účinnosti
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v rámci projektu jsou oprávněny provádět plnění některých
svých povinností vyplývajících z této smlouvy (viz. příloha smlouvy) prostřednictvím jimi
zvolených třetích osob. Odpovědnost za řádné a včasné splnění svých povinností však
nese v plném rozsahu vždy každá ze stran, dle rozpisu jednotlivých činností smluvních
stran stanovených v příloze této smlouvy.
5. Na realizaci tohoto projektu se bude podílet organizační výbor vytvořený na
Hustopečském skákání 2014. Případným změnám v jeho složení předchází dohoda
smluvních stran.
IV.
Podmínky zajištění finančních prostředků a kontrola jejich použití.
1. Hlavní finanční zajištění projektu bude na straně „Města“, náklady spojené s realizací
činnosti „PPFP“ stanovené v příloze smlouvy budou hrazeny „PPFP“ s následnou
fakturací těchto nákladů „Městu“.
2. Město se zavazuje uhradit PPFP na plnění vyplývající z této smlouvy finanční zálohu
prostřednictví 2 splátek na bankovní účet PPFP č.ú. 185062338/0300, vedený u ČSOB
takto:
1.splátka zálohy bude uhrazena městem do 12.1.2015 ve výši 500.000Kč + DPH,
2. splátka bude uhrazena městem do 23.1.2015 ve výši 290.000 Kč + DPH.
Zbývající část nákladů dle rozpočtu se Město zavazuje uhradit PPFP po skončení
„Hustopečského skákání“ v roce 2015 po předložení faktury na zbývající část plnění a
dodání závěrečného podrobného vyúčtování realizované spoluúčasti PPFP na tomto
projektu.
3. PPFP i Město se zavazuje dodržet dohodnutý rozpočet projektu s tím, že obě smluvní
strany tento rozpočet berou jako závazný. Překročení rozpočtu je možné jen u položek, u
nichž nebylo možné ani při vynaložení náležité odborné péče takovéto navýšení
předvídatelné. Překročení rozpočtových nákladů obou smluvních stran bude Městem
hrazeno jen za splnění výše uvedené podmínky, a to až do naplnění rozpočtové rezervy
Města ve výši 100.000 Kč. Rozpočtovou rezervu je možné čerpat jen na úhradu účelně
vynaložených nákladů obou smluvních stran dle výše uvedeného rozpočtu a to rovným
dílem každé strany.
4. Fakturace a její úhrady bude prováděna oběma spolupracujícími subjekty v rozsahu a čase
tak, aby nedošlo k ohrožení a omezení realizace projektu.
5. Spolupracující subjekty jsou povinny poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti
spojené s naplněním ustanovení této smlouvy, zejména předložit kontrolním orgánům
kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných
výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu.

6. Spolupracující subjekty jsou povinny umožnit provedení kontroly, jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu nebo jeho jednotlivých etap, a to ještě po dobu čtyř let od
ukončení projektu.
V.
Odpovědnost za škodu
V případě vzniku škody způsobené jednou ze zúčastněných stran této smlouvy, bude řešeno
její krytí na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. V případě, že by mezi
smluvními stranami nedošlo k dohodě do 15 dnů od způsobení škody některé smluvní straně a
oznámení vzniku a výše škody druhé smluvní straně, bude se postupovat dle příslušných
ustanovení právních předpisů právního řádu České republiky.
VI.
Odstoupení od smlouvy
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy za níže uvedených podmínek.
2. Dojde-li ze strany Města k závažnému porušení smlouvy, je PPFP oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
3. Dojde-li ze strany PPFP k závažnému porušení smlouvy, je Město oprávněno od této
smlouvy odstoupit.
4. Závažným porušením se rozumí zejména:
a) použití finančních prostředků v rozporu s touto smlouvou,
b) nesplnění rozsahu plnění stanovených touto smlouvu a tím znemožnění realizace
projektu.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních
ustanovení týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy.
7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným projevem, ve kterém bude uveden
důvod pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od jeho doručení
druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení od smlouvy
doručeno třetí den od jeho odeslání.
8. Smlouva může být rovněž vypovězena kteroukoliv smluvní stranou s výpovědní lhůtou 6
měsíců. Výpovědní lhůta začíná t1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 2.
smluvní straně.
VII.
Doba platnosti smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
poslední smluvní stranou.
2. Tato smlouva nahrazuje smlouvu o spolupráci ze dne 31.12.2013,
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy
označeny. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně
vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou
řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran, přičemž pokud se nedohodnou, je
kterákoli ze smluvních stran oprávněna předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha, která obsahuje rozpis jednotlivých
kompetencí, činností a výstupů k nim se vztahujících pro obě smluvní strany.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních
stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Město obdrží dvě vyhotovení a
PPFP jedno vyhotovení.
6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se
smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné
či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému
účelu takto nahrazovaného ustanovení.
7. Tato smlouva byla schválena radou města Hustopeče dne 23.12.2014.
8. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a
opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily
obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva
byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.
V Břeclavi dne

V Hustopečích, dne

………………………………………….
PPFP s.r.o.

………………………………………….
Město Hustopeče

Doložka k listině
dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny
ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření,
které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
V Hustopečích dne

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Příloha
Rozpočet Hustopečského skákání v roce 2015
Město Hustopeče zajistí a přímo hradí:
01. ubytování a stravu pro závodníky, hosty a organizační tým PPFP s.r.o. v rozsahu 250.000
Kč
02. dopravu z Hustopečí na letiště, dopravu na promo akce, na tréninky, na rehabilitace a na
doprovodný program, kyvadlovou dopravu z hotelu na sportoviště a zpět v rozsahu 65.000
Kč
03. tiskoviny a propagační materiály (plakáty, billboard, vstupenky, program…), webovou
stránku Hustopečského skákání a její aktualizování (info, foto, video…), předání
informací a výsledků na web a foto-video z akce na web, koordinace ČTV, péče o média,
vše v rozsahu 80.000 Kč
04. video stěnu, video kamery a obsluhu včetně grafiky (připraví materiál z minulosti a
reklamní šoty k přehrávání během závodů v rozsahu 39.000 Kč
05. výstavbu sportoviště včetně:
- povrchu (rozběžiště)
- doskočiště
- rozcvičovací prostory
- stojany
- laťky (včetně dostatečného počtu náhradních)
- ukazatel výkonů
- měření výkonů
- vyhlašovací stupně
- a další materiál nutný pro soutěže, vše dle atletických regulí
- reklamní bannery za Hustopeče a materiál (konstrukce, upínací pásky atd. nutné k jejich
upevnění – nutná předchozí konzultace s PPFP s.r.o.
- výstavba místa režie – nutná předchozí konzultace s PPFP,
- divácké prostory, prostory pro VIP, média, předávání cen a uložení cen a dárků, péče o
vyhlášení vítězů (stupně vítězů, ceny, hostesky), péče o VIP
- dále zajištění tréninků, maséra, posilovny a bazénu pro soutěžící, lékaře během závodů, a
na telefon ve dnech před závody, včetně výstavby sportoviště a zajištění soutěží
pátečního programu a B kategorie, vše v rozsahu 60.000 Kč
06. péče o provoz občerstvení – rautu pro VIP a závodníky a organizátory, vše v rozsahu
41.500 Kč
07. hlídací – bezpečnostní službu a pořadatelskou službu, správce haly aby byl přítomen
během výstavby sportoviště i během závodů, parkování a hlídání parkoviště, vstupenky a
celý systém distribuce a prodeje, vše v rozsahu 5.000 Kč

08. vyplacení odměn nejlepším soutěžícím v B kategorii závodu a rozhodčím, vše v rozsahu
14.500 Kč
09. přenos České televize a zahraniční TV v hodnotě 30.000 Kč plus 21% DPH
10. ozvučení závodu v hodnotě 15.000 Kč
11. ředitele závodu a jeho zaplacení v hodnotě 4.000 Kč
Město zajistí a realizuje plnění na přípravě a zdárném uskutečnění Hustopečského
skákání v roce 2015 v celkové hodnotě 604.000 Kč. Město připočte do svých nákladů
rovněž rozpočtovou rezervu ve výši 100.000 Kč. Ke shora uvedenému rozpočtu bude
připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

PPFP s.r.o. zajistí a přímo hradí
01. startovní pole atletů, jehož součástí je mj. i startovní listina s uvedením počtu a jmen
startujících závodníků, která bude odsouhlasena oběma stranami před konáním
„Hustopečského skákání“, letenky (přílety a odlety atletů), výplata odměn za umístění,
výplata prémií za celkové vítězství, výplata za rekord mítinku, spadající vše pod poplatek
MVT za celkem 300.000 Kč
02. proplacení startovného a cestovného vybraným atletům, vše celkem v maximální výši
350.000 Kč. Seznam atletů placených z tohoto rozpočtu, bude dodán po skončení závodů.
03. výplata organizačnímu týmu, tiskové konference a mediální prezentace, podklady pro
web. stránky, částečně věcné ceny pro atlety, celkovou režii závodu a její zaplacení,
koordinaci předprogramu – závod školní mládeže a kategorie B, moderátory a jejich
zaplacení, koordinace výstavby sportoviště, technického ředitele závodu a jeho zaplacení,
koordinace péče o závodníky, koordinace ubytování, poradenství při promo akcích (dětské
závody, promo akce, akce na školách apod.), spolupráce při organizování VIP hostů,
koordinace při výstavbě míst VIP zóny, mediální zóny, místa režie, TV stanoviště,
organizování celého sobotního programu včetně doprovodného (slavnostní zahájení,
mažoretky atd.), pomoc při koordinaci rautu, pitný režim pro závodníky, vše v hodnotě
140.000 Kč

PPFP zajistí a realizuje plnění na přípravě a zdárném uskutečnění Hustopečského
skákání v roce 2015 v celkové hodnotě 790.000 Kč. Ke shora uvedenému rozpočtu bude
připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

